NORMAS DE USO DA
BIBLIOTECA



Acesso a Biblioteca será mediante apresentação de documento com foto
para identificação pessoal. Sendo necessário pesquisar o material de
interesse no catálogo da Biblioteca, anotar o número de chamada e
solicitar o material nos guichês de atendimento.



Manter silêncio, evitando conversar em tom incompatível com o ambiente
da biblioteca;



Respeitar os funcionários, acatando suas instruções de conduta no
recinto;



Não é permitido adicionar, remover programas, acessar páginas de
conteúdo pornográfico, bate-papos e outros considerados inadequados
nas maquinas da multimídia;



O uso da internet na multimídia da biblioteca é exclusivo para pesquisa;



As máquinas reservadas para Consulta ao Acervo são de uso exclusivo
para este fim, não sendo permitida a utilização das mesmas para
quaisquer outras funções.



Não sair da Biblioteca com materiais sem a devida autorização ou
empréstimo;



Zelar pelos materiais sob sua responsabilidade; evitando: exposição ao
sol e umidade; manusear com as mãos sujas, umedecer o dedo com
saliva para passar as páginas de um livro, abrir o livro forçando a costura;
riscar, rasgar e arrancar folhas;



Comunicar ao setor de atendimento quaisquer danos verificados no
material a ser emprestado.



É dever do usuário: repor obras extraviadas ou danificadas que estiverem
emprestadas em seu nome;



Observar os prazos indicados para a devolução dos materiais retirados
por empréstimo. Caso haja atraso na devolução será cobrado multa por
dia e por material é de R$ 3,00 por material;



Depositar sob a guarda do responsável pelo balcão de guarda-volumes,
bolsas, sacolas e mochilas; na saída deverão retirar o seu material do
guarda-volumes;



Fazer reserva da sala de vídeo e sala de estudos em grupo com
antecedência (as salas é uso exclusivo dos usuários com vinculo com a
Instituição, a reserva é somente para grupo com o mínimo de cinco
pessoas);



Utilizar marcador de livro para marcar o ponto onde você parou sua
leitura, sem dobrar, riscar a página, fazer anotações ou colocar clipes;



Utilizar as salas de leitura exclusivamente para estudo e pesquisa,
realizando atividades de lazer e de laboratório nos locais apropriados;



O empréstimo, pessoal e intransferível;



Os alunos que permanecem em débito de materiais e/ou multa ficam
impedidos de realizar novos empréstimos;



A quantidade de materiais emprestados e os respectivos prazos de
devolução variam de acordo com a categoria do usuário e tipo de
material, podendo ser renovado desde que não haja reserva do material



O usuário que não colaborar com a manutenção da ordem será
convidado a se retirar da biblioteca;



Não serão feitos empréstimos de materiais (manuais) quando houver
interrupções ocasionadas pela queda de energia ou problemas no
sistema. As devoluções poderão ser feitas mediante preenchimento de
formulário próprio, porem se houver multas geradas antes do problema
apresentado, os usuários não estarão isentos das mesmas.



A biblioteca preocupa-se sempre, em manter a organização portanto, ao
retirar os livros da estantes, deixe-os sobre as mesas que se encontra no
ambiente do acervo;



Respeitar as normas de uso das Bibliotecas;



Não fumar - Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996;



Não utilizar aparelhos celulares;



Não consumir alimentos e bebidas;



Quaisquer sugestões ou reclamações enviar para biblioteca@fanap.br ou
ouvidoria@fanap.br.

